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Tillberga Invitational Cup 2017
Inbjudningscup för P18 och P16
Hej alla TB föräldrar!

Det är nu några veckor kvar till cupen som anordnas för tredje gången i sin nuvarande tappning.
T.I.C (Tillberga Invitational Cup) är en inbjudningscup, en elitcup om Ni så vill. Vi har bjudit in
5 intressanta lag i P16 och do 5 lag i P18. Kvalificeringsregler är med utgångspunkt hur det gått i
SM föregående år.
Cupen spelas på följande vis. 2x30 minuter. Lagen spelar tre matcher i gruppspel. Slutspel följer
där 5:an möter 6:an, 3 an möter 4 an och 1:an möter 2:an i jakt på placering.
Totalt är det 24 matcher som skall spelas fredag till lördag.
Varför gör vi detta? Vi skaffar oss själva bra erfarenheter i form av matchträning inför
kommande seriestart utan att behöva flänga Sverige runt i jakt på motståndare och is (stora
kostnader). Vi kommer att tjäna pengar. Allt överskott från turneringen används för att
subventionera bussåkande denna vinter precis som förra vintern. Vi jobbar alltså åt oss
själva.
BOENDET
Vi kommer att bemanna Rudbeckianska skolan där X lag kommer att bo och äta frukost.
VSK kommer inte att bo i vår regi……….av naturliga skäl.
Utöver in och utcheckning av lagen (samt städkoll), frukostservering så består jobbet mycket av
att kolla att lagen sköter sig, att det ser snyggt ut samt ha koll på ytterdörren.

CUPKANSLIET
Vi kommer att ha ett cupkansli med kiosk som kommer att bemannas under hela cupen.
Ni som jobbar i cupkansli/kiosk ombeds att ha med hembakt som vi kommer att sälja. Ni som
jobbar på boendet får också hemskt gärna baka och ta med. Vi brukar säga baka 25 stycken.
Mycket av jobbet är att svara på frågor.
Alla frågor i princip kommer att kunna besvaras med hjälp av info i cupprogrammet. (Vad är det
för mat? När kan vi äta?
Det vi inte vet eller kan hänvisar vi till vaktmästarna tex problem med omkl.rum, kodning av
dörrlås mm. Löpande matas resultaten in på cupens hemsida. Det mesta jobbet kommer att vara
kioskverksamhet med fsg av kaffe, bullar och korv mm. En viktig detalj att domarna
kontinuerligt skall ha kaffe och fika utburet till domarrummet.
Domarna kommer att få gratis korv, kaffe mm bara de visar upp sig vid kansliet/kiosken.
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Cupprogram skall de också ha i domarrummet med regler. Detsamma gäller ex hos
matchsekreterare. Matchsekreterarna skall också ha kaffe och fika, korv mm löpande.
På cupens hemsida www.laget.se/tic matas resultaten från matcherna löpande in.
Matchrapporterna får man från matchsekreterarna. Kommer de inte in så skicka löpare.
BOLLKALLAR/MATCHVÄRD (se bemanningsschemat)
Vi kommer att ha bollkallar antingen spelaren eller föräldern beroende på om man spelar match
eller ej. Spelar sonen/dottern inte så hjälper man till ändå eftersom man kommer att få
subventionerad buss i vinter. Bollkallar flyttar målen vid spolning. Bollkallarna ser även till att
plocka bollar under match. Bollar hämtas före första matchen i cupkansliet och samlas in efter
sista matchen och lämnas till cupkansli efter sista matchen för dagen.
MATCHSEKRETERARE (Anna Sandgren)
Matchsekreterarna jobbar i elitrapport. Speciellt schema finns. Man sitter två och två.
Matchsekreterarna skall också ha kaffe och fika, korv mm löpande.
Utöver Elitrapport brukar man köra papper som backup. Sådant protokoll lämnas till cupkansliet
löpande. Bollkalle matchvärd eller matchsekrererare lämnar sådan rapport.
MAT
Maten serveras i ABB Arena Nord. Frukosten serveras för de som bor på boendet dvs
Skallbergsskolan. För att bli serverad mat i bistron måste man ha armband eller matbiljett.
Matbiljett kan för TB-KIS köpas subventionerat 70 kr pp i cupkansliet. Andra alternativ är att ha
med sig mat eller att köpa korv eller toast i vår kiosk i arenan. Vi i cupen har abonnerat
restaurangen hela helgen. Lördag lunch och söndag lunch är det öppet för allmänheten. En
helgbuffe för 115 kr finns att köpa vid dessa två luncher.

Med förhoppning om ännu ett framgångsrikt T.I.C 2017.

/Peter
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